วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจาเดือน มีนาคม ปี ๒๕๕๗
๑. การแถลงข่ าวงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ประจาปี ๒๕๕๗

๒. การสอบสัมภาษณ์ เพือ่ คัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยครู เทียนจิน

วัน ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๕๗ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ได้จั ด งานแถลงข่ า วการเข้า ร่ วมแข่ งขันกี ฬาบุ คลากร
มหาวิ ทยาลัยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ครั้ งที่ ๓๓
อ่างแก้วเกมส์ ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ และการเป็ นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่ ง ขัน กี ฬาบุ คลากรราชภัฏกลุ่ มรั ต นโกสิ น ทร์ ประจ าปี ๒๕๕๗
โดยนายเกตุสกล ศีลเตชะ ผูแ้ ทนจากสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ย น ได้เ ข้า ร่ ว มงานในครั้ งนี้ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๑๖ มี นาคม ๒๕๕๗ สถาบันขงจื้ อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก
ผู ้ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญญาโท สาขาการสอน
ภาษาจี น ณ มหาวิท ยาลัย ครู เ ที ย นจิ น โดยสถาบัน ขงจื้ อ ได้เ ชิ ญ
อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ในฐานะผูอ้ านวยการสถาบันขงจื้อฝ่ ายไทย
ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการสอบสัม ภาษณ์ ณ สถาบัน ขงจื้ อ ชั้น ๗
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. การต้ อนรับคณะผู้บริหารจาก VNU University of
Social Sciences and Humanities (Hanoi) ประเทศเวียดนาม

๔. การต้ อนรับตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคสิบสองปันนา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัน ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ผศ.ดร.ลินดา
เกณฑ์ม า000
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ และคณะ
ร่ วมต้อนรับคณะผูบ้ ริ หารจาก VNU University of Social Sciences
and Humanities (Hanoi) ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
ด้านสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๒๑ มี นาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวย
การส านั กวิ เทศสั มพันธ์ และเครื อข่ ายอาเซี ยน ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์ม า
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ผศ.สายัณ พุ ท ธลา
ผูอ้ านวยการส านัก กิ จ การนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ดร.คณกร สว่า งเจริ ญ
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รศ.สมชาย พรหมสุ วรรณ
ประธานโครงการผลิตบัณฑิตไทยจี น ร่ วมให้การต้อนรับ Ms.Zhao
Hongjiang Ms.Yi Jianbing ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคสิ บสองปั นนา
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น ณ ห้องประชุ มภาษาเพื่ อนบ้าน
ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. การเข้ าร่ วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๖. ข่ าวทุนการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มี นาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน นายฉัตรชัย
รังษี และนางกาญจนา พุทธสงกรานต์ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ า ยอาเซี ย น เข้า ร่ ว มโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การจัดทาแผนปฏิ บัติงานงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ (งบพื้นฐานส่ วนกลาง) ณ รอยัลริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี

- สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี Masdar
Institute of Science and Technology (MIST) ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ มอบทุนการศึ กษาให้แก่นักศึ กษาเรี ยนดี จานวน ๑๐ ทุ น
เพื่ อ เข้ า ศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาโท สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี การศึ กษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สนใจสามารถศึ กษา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และดาวน์ โหลดใบสมัครที่ www.masdar.ac.ae
หรื อ thaiauh@emirates.net.ae ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์

๗. โครงการทดสอบการอ่ านอัลกุรอานและประกวดการขับร้ องอนาชีด
วันที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๕๗ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ได้เป็ นประธานเปิ ดโครงการ
ทดสอบการอ่ า นอัล กุ ร อานและประกวดการขับ ร้ อ งอนาชี ด เพื่ อ
เสริ มสร้างสันติภาพสู่ ประชาคมอาเซี ยน สาขาวิชาธุ รกิ จอิสลามศึ กษา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ณ ห้องสุ ริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ในวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เชิ ญ ร่ วมสรงน้ าพระ รดน้ าดาหัว
ผูใ้ หญ่ เพลิดเพลินกับตลาดนัดและชมการแสดงอีกมากมาย พร้อม
เวที ประกวดนางสงกรานต์ และร่ วมสนุ กกับราวงย้อนยุค ในงาน
มหาสงกรานต์บา้ นสมเด็จ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ สนามกี ฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ
๑๕๐๐ หรื อ http://cultuer.bsru.ac.th/
- สถาบันการศึ กษา United Nations University Institute for
Sustainability and Peace (UNU-ISP) เปิ ดรับสมัครนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโท หลักสู ตร Ph.D. in Sustainability Science ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://pgp.isp.unu.edu/apply ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมีบทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิ สิตนักศึกษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดยสามารถ
เข้าใช้บริ การได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ติ ด ต่ อ ขอเข้า รั บ บริ ก ารได้ที่ ส านั ก งานส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
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